
 

 

Albertslundkonceptet 
 - visionær renovering af almene og private boliger   

 

TRANSFORM2012, Bygningssporet, Session nr. 3 
 
Tid: Onsdag d.21. november kl. 13-17. Frokost 12.45 
Sted: Musikteateret Albertslund, Bibliotekstorvet 1-3 2620 Albertslund  
 

Tilmeld dig konferencen på www.transform2012.dk 

Transform2012 er en konference om byernes grønne omstilling med fokus på Bygninger, Transport og Energi. Konferencen 

afvikles over to dage. D. 21./11. er en satellitdag, der foregår forskellige steder i Københavnsområdet. D. 22./11. er en fo-

rumdag, der foregår i DGI-byen. Læs mere om programmet på hjemmesiden: www.transform2012.dk  

 

 

 

Deltag i en temasession om energirenoveringer af almene og private boliger. Vi tager på ekskursion til re-

noveringsprojekter, der er blevet gennemført i Albertslund Kommune i løbet af de sidste fire år. Hør om de 

store kvalitetsforbedringer og nye energiformer, om samarbejdet mellem de mange aktører og vær med til 

at diskutere de helt store udfordringer ved energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Arrangø-

rer af denne del af konferencen er EUDP projektet Albertslundkonceptet. 
 

 

PROGRAM 
 
12.45 Ankomst og sandwich  
13.00  Velkommen til Transform2012 v/ chefkonsulent Jakob Klint, Kuben Management 
13.10 Albertslund Kommune - Nordisk Klimakommune 2011 v/ Borgmester Steen Christiansen  
13.40 Projekter der flytter grænser v/ Senior Concept Developer, Torben Thyregod, VELUX Group 
14.00 Ekskursion: Besøg til 4 demonstrationsprojekter i Albertslund Kommune  

”Hyldespjældet” v/ Povl Markussen, beboer i Hyldespjældet og daglig leder af Agenda Center Albertslund.   
”Fiskens Kvarter” - rækkehusene i Albertslund Syd v/ arkitekt Jørgen Kreiner-Møller, Nova 5, civilingeniør 
Morten Dam Hansen, NIRAS og Jesper Rasmussen, byggechef BO-VEST.  
”Degnehusene” og ”Flintager” v/ arkitekt Martin Rubow og direktør Peder Vejsig, Cenergia. 

16.00 Konceptets perspektiv - hvordan kan de lokale erfaringer bruges i forhold til den enorme omstilling,  
alle forventer? v/ chefkonsulent Susanne Kuehn, Rockwool  

16.20 Hvordan bliver små lokale projekter til en blomstrende forretning for virksomhederne - Rockwool,  
Danfoss og VELUX giver bud på potentialet. 

17.00 Buffet og udstilling    

EUDP-projektgruppen består af: Rockwool, Danfoss, VELUX, BO-VEST, NIRAS, Cenergia, Teknologisk Institut, Kuben Ma-

nagement og Albertslund Kommune. 
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